
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 7 SEPTEMBER 2021 
 

Besluitenlijst van de vergadering  31 augustus 2021 vastgesteld. 
 
 

A1 / Smit Uitnodiging inbreng Groeiagenda Zuid-Holland 
 

PZH-2021-783892659 Advies 

1. Vast te stellen de brieven aan Midden-Holland, Hoeksche Waard, 

Goeree Overflakkee en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden met de 

uitnodiging om inbreng te leveren aan de realisatie van de ambities uit 

de Groeiagenda Zuid-Holland. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de brieven ‘uitnodiging 

inbreng Groeiagenda Zuid-Holland’. 
 

Besluit Aangehouden. 

 
 

CF1 / Baljeu Gewijzigd Statenvoorstel Wijziging Financiële verordening provincie 
Zuid-Holland 2021 - Verbonden partijen 
 

PZH-2021-784401408 Advies 
Vast te stellen het Gewijzigd Statenvoorstel Wijziging Financiële 
verordening provincie Zuid-Holland 2021 - Verbonden partijen 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Baljeu Analyse (concept)jaarrekeningen 2020 van acht provinciale private 
verbonden partijen en twee overige deelnemingen 
 

PZH-2021-783334396 Advies 

1. Vast te stellen de analyse van de (concept)jaarrekeningen 2020 van de 

acht provinciale private verbonden partijen en twee overige 

deelnemingen; 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarbij ter kennisname 

wordt aangeboden de analyse van de (concept)jaarrekeningen 2020 

van de acht provinciale private verbonden partijen en twee overige 

deelnemingen; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de analyse van de 

(concept)jaarrekeningen 2020 van de acht provinciale private 

verbonden partijen en twee overige deelnemingen; 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Stolk Vaststelling Startnotitie Veenweidestrategie Zuid-Holland 
 

PZH-2021-782919763 Advies 

1. Vast te stellen de ‘Startnotitie Veenweidenstrategie Zuid-Holland’, die 

het begin inluidt van een proces dat moet leiden tot de 

totstandkoming van de Veenweidestrategie Zuid-Holland.  
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2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de 

‘Startnotitie Veenweidenstrategie Zuid-Holland’ ter kennisname aan 

PS wordt aangeboden.  

3. Vast te stellen het persbericht ‘Samen aan de slag voor vitale 

veenweiden in Zuid-Holland’. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot de 

vaststelling van de ‘Startnotitie Veenweidenstrategie Zuid-Holland’. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het 
aanbrengen van wijzigingen van ondergeschikt belang. 

 
 
 

SV1 / Stolk Beantwoording statenvragen 3766  PvdD - Dood gemaaide jonge reeen 
en ernstig dierenleed 
 

PZH-2021-780523096 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording Statenvragen 3766 PvdD - Dood 

gemaaide jonge reeën en ernstig dierenleed 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording 

Statenvragen 3766 PvdD - Dood gemaaide jonge reeën en ernstig 
dierenleed 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het 
antwoord op vraag 4 de genoemde andere middelen en methoden die 
worden ingezet om de percelen voor het maaien af te speuren op 
reekalveren te expliciteren.  

 
 

SV2 / Stolk Beantwoording Statenvragen 3778 Groep GO Overlast Canadese ganzen 
 

PZH-2021-784172117 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording Statenvragen 3778 van Groep GO 

over Overlast Canadese ganzen 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording 

Statenvragen 3778 van Groep GO over Overlast Canadese ganzen 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV3 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3781 van Groep GO - Depositie bij 
branden met zonnepanelen 

PZH-2021-784214588 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen nr. 3781 

van Groep GO - Depositie bij branden met zonnepanelen. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

schriftelijke vragen nr. 3781 van Groep GO - Depositie bij branden met 

zonnepanelen 
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Besluit Vastgesteld conform advies. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


